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“
PENGETAHUAN TENTANG KONSEP DASAR 

DAN PRINSIP ETIKA PSIKOLOGI 

2



SILABUS

3

Pertemuan Pokok Bahasan

1 Pengantar Perkuliahan, Konsep Dasar Etika & Kode Etik Psikologi (T1)

2 Pedoman Umum Kode Etik, Mengatasi & Kompetensi

3 Hubungan antar Manusia dalam Kode Etik

4 Pengumpulan T1 dan Presentasi kasus materi hubungan antar manusia (T2)

5 Evaluasi 1

6 Kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, iklan dan pernyataan

publik, biaya layanan, serta psikologi forensik

7 Pendidikan dan atau pelatihan, serta penelitian dan publikasi berdasar kode etik

psikologi

8 Asesmen dan intervensi, psikoedukasi, serta konseling dan terapi psikologi

9 T2 : Presentasi kasus kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi

T2 : Presentasi kasus Pendidikan dan atau pelatihan, penelitian dan publikasi

10 T2 : Presentasi kasus asesmen

T2 : Presentasi kasus intervensi

11 Evaluasi 2 dan remedi evaluasi 1

12 Remedi evaluasi 2

13-16 Libur



1. Evaluasi 1

2. Evaluasi 2

3. Tugas 1 : Tugas Kelompok (Printout )

4. Tugas 2 : Tugas kelompok (Printout & 

presentasi di kelas)

*Remedi dibawah nilai 70, Maksimal nilai

adalah 75. Nilai yang digunakan adalah nilai

Remedi.
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KOMPONEN 
PENILAIAN

1. 25%

2. 25%

3. 25%

4. 25%



“
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FORMAT TUGAS

TUGAS 1 : 

Jenis Etika

•Mencari 1 kasus nyata (diambil dari artikel berita terkini) tuliskan
referensinya;

•Analisis kasus tsb berdasarkan jenis etika yang sesuai

•Format, terdiri dari: Nama anggota kelompok, lampiran kasus dan 1 lembar
analisisnya

•Dikumpulkan pada minggu ke 4 Via email: dita.lecture@gmail.com -
yunitaabimanyu1@gmail.com – ziadatulhikmiah@gmail.com

•Subject email: KEP_KELAS A/B/C/D_T1_No. Kelompok

TUGAS 2 : 
Presentasi Kasus

• Laporan dan printout ppt (maksimal pukul 12.00, 1 hari sebelum presentasi)

• Via email ke : dita.lecture@gmail.com – yunitaabimanyu1@gmail.com -
ziadatulhikmiah@gmail.com

• Subject email: KEP_KELAS A/B/C/D_T2_No. Kelompok

mailto:dita.lecture@gmail.com
mailto:yunitaabimanyu1@gmail.com
mailto:ziadatulhikmiah@gmail.com
mailto:dita.lecture@gmail.com
mailto:yunitaabimanyu1@gmail.com
mailto:ziadatulhikmiah@gmail.com


“
Pembentukan Kelompok Tugas 2 (4 orang)
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KLP KASUS Kelas B Kelas D

1

Hubungan antar Manusia dalam Kode Etik2

3

4 Kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi, iklan dan 

pernyataan publik, biaya layanan, serta psikologi forensic
5

6

Pendidikan dan atau pelatihan, serta penelitian dan publikasi

berdasar kode etik psikologi7

8

9

Asesmen
10

11

Intervensi
12
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KONTRAK PERKULIAHAN 
Kehadiran minimal 80%

Keterlambatan …menit

Harap mempersiapkan fasilitas & penunjang kelas sebelum dosen datang.

Pengumpulan tugas tepat waktu. Terlambat nilai dikurangi 10 poin/hari.

Dilarang academic cheating (mencontek & plagiasi)

Tidak menggunakan alat komunikasi / alat elektronik apapun saat 

perkuliahan (HP & laptop kecuali ada ijin dari dosen).

Berpakaian sopan dan menjaga etika

Materi tidak diberikan ke mahasiswa

Email : dita.lecture@gmail.com / yunitaabimanyu1@gmail.com / 

ziadatulhikmiah@gmail.com 8
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Konsep Dasar Etika & 
Kode Etik Psikologi
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ETIKA ? Etika (ethica) berasal dari kata 

ethos = Adat / kebiasaan.

Etika = moral

Etika  : mengkaji nilai dan adat

istiadat dari seseorang atau

sekelompok orang.

Moral : adat istiadat atau pola –

pola dari tingkah laku individu 

untuk menyesuaikan diri pada 

ukuran norma yang ada pada 

kelompoknya 
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J
E

N
IS

 E
T

IK
A Etika Deskriptif

Etika Normatif

Metaetika

Etika Terapan



ETIKA 
DESKRIPTIF 

Kajian
objektif
konsep etika
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▪ Disebut juga etika komparatif.

▪ Kajian obyektif yang berlandaskan observasi

dalam kehidupan nyata

▪ Lebih kepada proses pengambilan keputusannya

(tidak ada yang benar vs salah)

What do people think is right?



“
Seorang perempuan hampir meninggal karena sejenis kanker khusus. Hanya ada 1 obat yang menurut

dokter dapat menyembuhkannya. Obat ini adalah sejenis radium yang telah ditemukan oleh tukang obat.

Pembuatan obat sangat mahal, dan tukang obat menjualnya 10x dibandingkan biaya pembuatannya. Dia

membayar Rp.2.000.000,-untuk membeli radium & menjual Rp. 20.000.000,- untuk dosis kecil obat.

Suami perempuan tsb, Heinz, pergi untuk meminjam uang namun ia hanya mendapatkan uang sekitar

Rp.10.000.000,- yang merupakan setengah dari harga obat tsb. Dia mengatakan pada tukang obat

bahwa istrinya sekarat dan meminta tukang obat menjualnya lebih murah / mengijinkannya untuk

melunasinya beberapa hari berikutnya. Namun tukang obat menolak.

Haruskah Heinz mencuri obat itu?

12

kasus



“
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Masih ingat tahap perkembangan moral Kohlberg?

Tahap Tidak Mencuri Mencuri

Prakonvensional : 

Kepatuhan & Hukuman

Dia akan dipenjara & dianggap sebagai orang 

jahat

Karena harga yang tidak wajar, dan tukang obat

menolak untuk memberikan cicilan pembayaran

Prakonvensional : 

Pertukaran

instrumental

Penjara tempat yg buruk dan dia akan

menderita

Lebih bahagia jika istrinya selamat walaupun dia

dipenjara

Konvensional : Anak

baik-baik

Dia bukan penjahat, karena mencuri itu buruk Istrinya sangat membutuhkan dan dia adalah

suami yang baik

Konvensional : 

pemeliharaan otoritas

Hukum melarang pencurian Mencuri dan hadapi hukuman criminal akibat

tindakannya

Pascakonvensional : 

legalistik kontraktual

Ilmuwan (tukang obat) berhak mendapatkan

kompensasi yang adil

Setiap orang memiliki hak untuk hidup

Pascakonvensional : 

prinsip etika universal

Orang lain juga membutuhkan obat tsb, nilai

kehidupan manusia adalah setara

Menyelamatkan nyawa manusia lebih penting

dibanding hak kepemilikan orang lain.



ETIKA 
NORMATIF

kajian
bagaimana
untuk
menentukan
nilai-nilai
etika

How should people act?
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▪ Standar moral yang mengatur perilaku
benar / salah, dan konsekuensinya
terhadap orang lain.



ETIKA 
NORMATIF

kajian
bagaimana
untuk
menentukan
nilai-nilai
etika
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3 pendekatan 
Teori kebajikan :

Karakter yang 
melekat pada

seseorang
dibandingkan

tindakan spesifik
yang harus
dilakukan

seseorang. 

Teori kewajiban :

Moralitas pada
serangkaian prinsip
dasar kewajiban / 

yang harus
dipenuhi

berdasarkan
tuntutan

masyarakat.

Teori
konsekuensialis :

Perilaku moral 
yang benar

ditentukan dengan
menganalisis
usaha dan

manfaat dari
konsekuensi
perilaku tsb.



“
Pada tahun 1964, K pulang kerja larut malam. Di depan apartemennya, ia dihadang oleh sekawanan

penjahat. Hadangan pertama ia menjerit dan darah mengucur dari tangannya. Ia sempat melarikan diri

untuk meminta pertolongan, namun ia dihadang kembali dan ditusuk sampai meninggal.

38 orang yang tinggal di apartemen tsb, meskipun sudah mendengar jeritan K dengan jelas tidak ada

yang turun untuk menolong / memanggil polisi. Mereka baru keluar setelah polisi tiba 2 menit kemudian,

sementara polisi baru datang 20 menit setelah K meninggal. Tidak ada seorang tetanggapun yang

muncul di jalan sampai ambulans datang mengambil jenazahnya, tetangga mengaku tidak ingin terlibat

dengan kejadian itu.

Bagaimana tanggung jawab sosial para saksi?

Bagaimana moralitas para pelaku?

16

kasus



METAETIKA 

Kajian
sumber & 
makna
universal 
konsep etika

What does “right” even mean?
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▪ Prinsip etika berasal dan apa maknanya.

Kajian Metafisika
Objektivisme

Objektif yang muncul 
dari dunia spiritual 

diluar subjektif 
manusia.

Relativisme

Nilai moral merupakan 
penemuan manusia. 

(dari individu / 
masyarakat)



“
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Psikologi moral

Egoisme & 
Altruisme 

• Motivasi segala tindakan yang 
berorientasi pada diri sendiri.

• Tindakannya dimotivasi oleh insting 
untuk berbuat baik kepada orang lain

Emosi & 
penalaran

• Penilaian moral dipengaruhi oleh 
emosi

• Bebas emosi, maka moral 
dipengaruhi oleh penalaran.



ETIKA 
TERAPAN

Kajian
penggunaan
nilai-nilai
etika

How do we take more knowledge and put it into practice?
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▪ Menguji masalah
moral yang 
kontroversial
(terdapat pada 
kelompok besar 
yang mendukung 
dan tidak).

Prinsip-prinsip normatif :
▪ Manfaat pribadi
▪ Manfaat sosial
▪ Prinsip kebajikan
▪ Prinsip perwalian
▪ Prinsip kerugian
▪ Prinsip kejujuran
▪ Prinsip kesesuaian

hukum
▪ Prinsip otonomi
▪ Prinsip keadilan
▪ Hak-hak asasi
▪ Dll.



“
Ada pasangan yang melahirkan bayi yang sangat terbelakang dimana perutnya terpisah dari tenggorokan

sehingga tidak mendapatkan makanan. Kemungkinan kelainan ini dapat dibantu dengan pembedahan

namun pasangan ini tidak mau membesarkan anak tsb. Sehingga mereka menolak pembedahan dan

pengadilan lokal mendukung keputusan mereka sehingga 6 hari kemudian bayi tsb meninggal.

Bagaimana menurut anda?

20

kasus



KASUS ABORSI
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• Etika deskriptif : mengambil
keputusan berdasarkan
sumber daya yang dimiliki

• Etika Normatif : Hak untuk
hidup / mengambil
keputusan sendiri

• Metaetika : darimana hak
aborsi berasal dan siapa
yang memiliki hak
melakukan aborsi?

• Etika terapan : merupakan
topik yang kontroversial

BATASAN TEORI 
ETIKA 



Muncul etika 
profesional

Kajian tentang 

perilaku dan praktik 

individu ketika 

melaksanakan 

pekerjaan 

profesionalnya.



KODE ETIK 
PSIKOLOGI

Seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan

dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan

sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.
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PSIKOLOGI

Psikolog

Ilmuwan
Psikologi Layanan

Psikologi



TUGAS 1

Mencari 1 kasus nyata (diambil dari artikel berita terkini) 
tuliskan referensinya;
Analisis kasus tsb berdasarkan jenis etika yang sesuai
Format, terdiri dari: Nama anggota kelompok, lampiran 
kasus dan 1 lembar analisisnya
Dikumpulkan pada minggu ke 4 Via email:
dita.lecture@gmail.com - yunitaabimanyu1@gmail.com
- ziadatulhikmiah@gmail.com
Subject email: KEP_KELAS A/B/C/D_T1_No. Kelompok
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